Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och
startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Växtnoden – nyhetsbrev nr 1-2021
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du anmält intresse för nyheter om den nya gentekniken i växtförädlingen

God fortsättning!
Mitt ibland alla de obesvarade mail som samlat sig under helgerna hittar du här ett nytt meddelande
från gruppen Växtnoden!
Vi bryter helglugnet för att vi vill tipsa dig om ett mycket intressant evenemang den 26 januari!
(För detaljer se inbjudan längre ned i mailet!)
Det handlar om hur genredigering (gensaxen) kan användas för att nå målen i EU:s giv ”From Farm to
Fork”.
Det digitala mötet är öppet för alla och du kan logga in här:
https://together.eu/event/genome-editing-and-the-farm-to-fork-strategy-2021-01-2659/register?fbclid=IwAR1-DfeLsK-3qLHSkimoj3GuUSe-CfmrLVx9OuAlsGvYy37OijVEIufHtG0
On 26 January, the Members of the European Parliament Jessica Polfjärd (SE, EPP) and Erik
Bergkvist (SE, S&D) are hosting a webinar on “Genome editing and the Farm to Fork strategy”.
The webinar will discuss the potential of genome editing to contribute to the F2F objectives, the
current regulatory landscape for GMOs, and future governance options.
Time:
Event type:
Speakers:
Registration:

26 January 2021, 10:30–12:00
Webinar, video streamed
Hosts; Prof. Wendy Harwood; Prof. Piet van der Meer; Dr. Tomasz Zimny;
Q&A panel
Programme and link will be distributed in early January

Background
The European Commission F2F strategy states that innovations in plant breeding and crop production
can contribute to a more sustainable food system. However, the continued regulatory uncertainty about
the regulatory status of genome edited organisms may present obstacles to achieving this.
In 2018, the European Court of Justice ruled that products of newer forms of mutagenesis are GMOs
that are not exempted from risk regulation. This ruling has often been interpreted as meaning that all
genome-edited organisms should be GMO-regulated, but a recent analysis shows that such generic
conclusions cannot be drawn, and that further clarification of the legal status of genome edited
organisms is urgently needed. The study that the Commission is producing on request of the Council
offers a good opportunity for that.
Om du har tips om andra spännande evenemang eller nyheter inom vårt område är du som vanligt
varmt välkommen att höra av dig till mig via jolov@me.com.
Nästa ordinarie nyhetsbrev beräknas lite senare i januari.
Vänligen,
Jan-Olov
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Projektledning Växtnoden: Anders Nilsson, Annika Åhnberg, Dennis Eriksson, Jan-Olov Johansson och Jens Sundström.
Redaktör:Jan-Olov Johansson jolov@me.com – mejla mig om du inte vill ha Växtnodens nyhetsbrev eller vet någon som vill få det.
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PS.
I det förra nyhetsbrevet berättade jag om en opinionsundersökning angående svenska folkets attityder
till genredigering, gensaxen och GMO.
Bakom enkäten står Gentekniknämnden och SLU, inga andra. Beklagar felet.
Förhoppningsvis så kan vi snart berätta om resultatet av mätningen.
DS
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